
 باسمه تعالی

 ) ریاضی و تجربی ( مشترک عربی ، سال دهمدرس 

 آزمون درس هفتم

 طراح : خانم مشایخی       نام و نام خانوادگی :

 ( نمره 5) . التالیه العبارات ترجم .1

 .کاالنسان تضحک رصفُو تَ کاالطفال بکیتَ و الطیور غنیتَ .أ

 .صغارها عرضَتُ تیالّ بونهاللّ الحیوانات و هو من تقریباً االنسان وزن عفیضِ یبلغ وزنه .ب

 . اًجدّ رنیحیّیُ عجیب امر ، هذا قُصدِّاُ ال .ج

 .اطئالشّ لیاِ ذنیخَاَ ثمّ بقوه االعلی الی بغتهً شیئ نیعَرفَ .د

 .الصدیق هذا علی فناابی، عرِّ یا صعبٌ هتصدیقُ .ه

 .عنینفَیَ ما نیمَو علّ  نیمتَعلّ بما عنینفَاَ  اللهم .و

 نمره ( 2السوال الثانی )  .2

 .          خط تحتها التی الکلمات ترجم .أ

 انساناً نقذَاَ دلفین عن رائعاً فلما شاهدنا   . 

 

 ِمشرفبال تصلُاَس منک عتذرا. 

 

 الجمع. او المفرد اکتب .ب

 شواطئ :ال 

 : االنف 

      بالعربیه. ترجم .ج

 ماهی : کوسه 

 : گریه کرد 

 (    نمره1.) الترجمه اکمل .3

 .بفرح الماء فی ربیقُ قفزُیَ کبیراً دلفیناً رایتُ .أ

 ............ خوشحالیبا   درآب من ........... در که دیدم را بزرگی دلفین من

 بَنون. و ال مال ینفع ال یوم .ب



 ..... ، ...........................و   دارائی  نه که روزی

    نمره ( 0.5)  .الصحیحه الترجمه نعیّ .4

 .بونحّتُ اممّ قوانفِتُ حتی .أ

 . میداشتند دوست آنچه از کردند انفاق تا (1

 .میدارید دوست آنچه از کنید تا انفاق (2

 .بالغهٍ هارهٍبمَ ورهدَ یلعب طالبٍ کلُّ کان .ب

 میکرد. بازی کامل مهارت با را خود نقش آموزی هر دانش (1

 .کند می بازی کامل با مهارت را نقش آموزی هر دانش (2

 ( نمره1.)التالیه العبارات فی والمجرور الجار نعیّ .5

 . هعبادِ  عن التوبه یقبل الذی هو .أ

 .به العملُ هو ثمرتُ هنشرُ العلمِ جمالُ .ب

 هم.ملوکِ دینِ علی الناس .ج

 .قریبٌ ینّفإ ینّعَ عبادی لکسأ واذا .د

 ( نمره1.)الترجمه فی االخطا صحح .6

 . تراباً کنتُ یا لیتنی الکافر یقول .أ

 .    خاک بودم من کاش ای گفت کافر

 .اتمرّ شرعَ االنسان سمع یفوق هو سمعُ  قویهٌ ذاکرهٌ له .ب

 .است بیشتر برابر ده انسان شنوائی به نسبت و شنوائیش است قوی ای او حافظه برای

  نمره ( 1.5)  .خط تحتها التی للکلمات االعرابی المحل عین .7

 .  قصیرٌ رالمقصّ لسانُ .أ

 .الرحم قاطعُ الجنهَ یدخل ال .ب

     .الکافرین القوم علی ناروانصُ .ج

 (    نمره1( )زائدتان کلمتان.)  المتضاده و المترادفه الکلمات نعیّ .8

  ضلّ       نجیمُ     دلّ      ارشد      بغته       نقذمُ

 : الکلمات المترادفه 

 : الکلمات المتضاده 

 (          نمره1( )زائده کلمه.)  مناسبه کلمه الفراغ فی عضَ .9



    الذاکره    لنیاوصِ      اللبونه     یدّیُؤ     غتمبلّ

 .  صغارها رضعتُ التی الحیوانات ..... من........ .أ

 .االفالم فی رائعاً ....... دوراً....... الرجل هذا .ب

 المحطه. الی .............  ءً،رجا .ج

 .............. لتقویه قرُالطُ احدی نالقرآ حفظ .د

 نمره ( 1.5)  .الیه ، الصفه  ، المفعول ، الجاروالمجرور ، المضاف الفاعل :التالیه العبارات فی نعیّ .10

 .ئالشاطِ الی الدلفینُ لهوصَاَ .أ

 

 .رائعاً فلماً االسرهِ ءُاعضا شاهدیُ .ب

 

 نمره ( 0.5)  .االخری الکلمات  تناسب ال التی الکلمه عین .11

                      السمک         الشاطئ  القرش   الدلفین .أ

 التیار           المحیط          النهر              البحر .ب

 ( نمره1.)الواقع حسب الصحیحه وغیر الصحیحه انتخب .12

  .ءالما تحت ستنفُّ دون ساعه نصف الی ربع بین یبقی ان قادر الدلفین .أ

  .و المحیطات البحار بجوار بریهٌ منطقهٌ الشاطئ .ب

  لم.السِّ و الحرب فی مهماً دوراً القرش سمک یدّیُؤ .ج

  .العلوم من قلیال یجمع اًجدّ صغیر معجم الموسوعه .د

 ( نمره1.)خط ماتحته ترجمه الشریفه اآلیه فی عین .13

 . مکن رسوا مرا،  میشوند برانگیخته که : روزی  بعثونیُ  یومَ نیخزِتُ وال .أ

 

 .است آمده خدا نزد پاک دلی با که آن : جز .سلیم بقلب اهلل تیاَ  نمَ الّاِ .ب

 (نمره2.)االسئله عن اجب ثم التالی النص اقرا .14

 قال.الشرکف اهلل یغفره ال الذی الظلم فاما. یترکه ال یغفره، وظلم اهلل، و ظلم الیغفره ظلم : ثالثهٌ الظلم

 وبین ینهمب ما فی انفسهم العباد فظلم اهلل یغفره الذی الظلم واما. ''عظیم لظلم الشرک ان '' تعالی اهلل

 .   بعضاً العباد بعضهم فظلم اهلل یترکه ال الذی الظلم ، واما همربّ

 اهلل؟ یغفره ظلم ایّ .أ

         الشرک؟ عن اهلل قال ماذا .ب



             اهلل ؟ یترکه ال الذی الظلم هو ما .ج

 الشرک ؟ اهلل یغفر ال لماذا .د

 نمره می باشد. 20م آزمون تذکر : مجموع بار
 


